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Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito às 09h00min, na sede 

do Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, em 

Curitiba/PR, a Comissão de Licitações do Sistema FIEP e sua Equipe de Apoio, deu início 

aos trabalhos de abertura da CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL SESI-PR nº 849/2018 

convocado para REFORMA SESI INTERNACIONAL – PONTA GROSSA.  Iniciada a 

sessão foram recebidos os envelopes de habilitação e proposta comercial, ambos lacrados, 

das empresas: ENGEFER FERROVIAS LTDA; TSC CONSTRUÇÕES LTDA ME; 

PHILARTEX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA E PGC ENGENHARIA DE OBRAS 

LTDA.Com base no item 6.6 do preâmbulo do edital a Comissão de Licitação informa que 

será invertido o procedimento, abrindo primeiramente os envelopes de N° 02, contendo 

PROPOSTAS COMERCIAIS, classificando os proponentes pela ordem crescente dos 

menores preços, e só então abrindo os envelopes de N° 01, contendo os DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO, iniciando com o do proponente classificado em primeiro lugar, e assim 

sucessivamente, se necessário. Abertos os envelopes de proposta comercial das empresas 

participantes, os documentos foram vistados pela Comissão e em seguida por todos os 

presentes. A Comissão de Licitações registrou que a proposta comercial das empresas: 

ENGEFER FERROVIAS LTDA foi apresentada com 08 (oito) folhas sem CD; TSC 

CONSTRUÇÕES LTDA ME foi apresentada com 09 (nove) folhas com CD; PHILARTEX 

CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA foi apresentada com 07 (sete) folhas com CD e PGC 

ENGENHARIA DE OBRAS LTDA foi apresentada com 10 (dez) folhas sem CD A Comissão 

realizou consulta ao link http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam e 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php conforme exigência do Edital, 

restando às empresas IDÔNEAS. Não houve observações com relação aos documentos 

apresentados. A Comissão de Licitações registrou por ordem crescente as propostas 

comerciais das empresas:  PHILARTEX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA apresentada 

no valor total de R$ 184.593,54 (cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e noventa e três 

reais e cinquenta e quatro centavos); TSC CONSTRUÇÕES LTDA ME apresentada no valor 

total de R$ 197.811,03 (cento e noventa e sete mil, oitocentos e onze reais e três 

centavos);ENGFER FERROVIAS LTDA apresentada no valor total de R$ 206.701,04 

(duzentos e seis mil, setecentos e um reais e quatro centavos) e ENGEFER FERROVIAS 

LTDA apresentada no valor total de R$ 217.580,00 (duzentos e dezessete mil, quinhentos e 

oitenta reais).Neste momento a Comissão de Licitação solicita que as empresas PGC 

ENGENHARIA DE OBRAS LTDA e ENGFER FERROVIAS LTDA enviem a planilha digital 

para o e-mail que consta no edital. A empresa PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA 

enviou o arquivo conforme solicitado e a empresa ENGFER FERROVIAS LTDA foi realiza a 
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análise da planilha física pelo técnico presente. Desta forma as empresas ENGFER 

FERROVIAS LTDA; TSC CONSTRUÇÕES LTDA ME e PGC ENGENHARIA DE OBRAS 

LTDA foram classificadas. A empresa PHILARTEX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 

resta desclassificada, pois não apresentou valor para o item 01.01 – ART, estando em 

desacordo com o item 5.7 do Edital.  Sendo assim, foi questionado aos fornecedores 

presentes a intenção recursal da fase de propostas, sendo que todos abriram mão do prazo; 

a Comissão de Licitações ligou para a representante da empresa ENGFER, questionando o 

prazo recursal e a mesma abriu mão do prazo de recurso da fase de proposta comercial. 

Sendo assim, a comissão de licitação realiza abertura dos envelopes de habilitação das 

proponentes TSC CONSTRUÇÕES LTDA ME; ENGFER FERROVIAS LTDA e PGC 

ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, conforme item 6.6 do Instrumento Convocatório. O 

representante da empresa Philartex, retirou-se da sessão, assinando a declaração de saída 

antecipada. Os documentos foram vistados pela Comissão. A Comissão de Licitações 

registrou que a documentação de habilitação das empresas: TSC CONSTRUÇÕES LTDA 

ME foi apresentada com 62 (sessenta e dois) folhas; ENGFER FERROVIAS LTDA foi 

apresentada com  () folhas; PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA. O representante da 

empresa TSC CONSTRUÇÕES LTDA ME registrou a seguinte observação “ A empresa 

ENGEFER apresentou o demonstrativo dos índices de liquidez assinados apenas pelo 

engenheiro, não por profissional de contabilidade, conforme determina o edital”. O 

representante da Empresa PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA registrou a seguinte 

observação “ A empresa TSC apresentou o atestado de capacidade técnica em nome da 

empresa Machado e Machado como executora. Além disso o documento apresentado está 

em cópia simples. O representante da empresa não apresentou o original para autenticação 

da copias durante a sessão. Com isso, deixou de atender o item 4.3.C. conforme o item 3.4 

do edital, os documentos devem ser autenticados durante a sessão. A empresa Engfer 

apresentou um único atestado em seu nome com área de execução de 321 m², ou seja, 

inferior ao 350m² exigido no edital. Os demais atestados foram emitidos em nome da 

empresa JL consultoria. Com isso deixou de atender o item 4.3.C do edital. A empresa 

também apresentou o demonstrativo os índices financeiros sem assinatura do contabilista 

responsável, conforme a exigência do item 4.4.B”. O representante da empresa PGC 

ausentou-se da sessão assinando a respectiva declaração nesse momento. Haja vista 

necessidade de avaliação técnica dos documentos de habilitação apresentados, a Comissão 

de Licitações resolveu suspender a sessão, informando que será convocada sessão pública 

oportunamente para continuidade do certame. O envelope da empresa PHILARTEX 

CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ficará de posse da comissão de licitação até o final do 
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processo.A Comissão de Licitações do Sistema FIEP anunciou que o julgamento das 

propostas comerciais será divulgado no site www.sistemafiep.org.br/licitacao/html. Nada 

mais havendo a tratar, a Comissão de Licitações do Sistema FIEP encerra esta sessão, 

determinando a lavratura da ATA que vai por todos os presentes assinada. 
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